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Nepresitajn manuskriptoj n oni n e resendas. — La Redakcio konservas por
si la rajton korekti laŭbezone la manuskriptojn.

El la lando kaj urbo de la Oka Kongreso

Historia skizo de Krakovo
Informoj pri fondiĝo de Krakovo konserviĝis nur en la mitoj 

kaj legendoj, kiujn kreis la unuaj polaj kronikistoj. Laŭ popola 
legendo, Krakovan fondis ĉirkaŭ la j. 700 p. K.r. princo A'rak aŭ 
Krakus. Ni do vidas, ke tiu urbo ekzistas jam 13 jarcentojn 
kaj meritas esti nomata «‘ praantikva ».

La unuajn historiajn sciigojn pri Krakovo ni renkontas ĉe 
la araba geografo A l Bebri el la XI je. Li rakontas ke ĝi estas 
komerca urbo kaj apartenas al Bohemio ; tiujn ĉi vortojn aŭdis 
Al-Bekri de la fama hebrea esplorvojaĝanta el la X je., Ibrahim- 
ibu-Jakobo. La krakova lando estis tiam nomata « Duklando 
Ĥrobatujo » kaj konsistis el kelkaj malgrandaj gentoj.

En tiu tempo la politika kaj spirita vivo de pola nacio kon
centriĝis en Gnezno kaj Pozeno,ĝis la pola reĝo Boleslava Hrobry 
almilitis Ĥrobatujon kaj post interkonsento kun la roma papo, 
kreis en Krakovo la unuan eparkion kaj kastelanan sidejon. La 
citita monarĥo ofte venadis Krakovan por juĝadi aŭ partoprenadi 
en popolaj festoj.

La episkopa sidejo estis komence apud la preĝejo de S-a
A

Miĥaelo (tie ĉi mortigis la reĝo Boi eslavo II la S-an Stanislavon) ; 
nur pli malfrue la reĝo V ladislaa Hermano transportis la episk
opejon en krakovan kastelon sur monteto Vavel, kie li fondis 
la katedralon.

Bolujo konsistis en tiu tempo el kelkaj duklandoj, kies 
kapo estis ĉiam Krakovo. La reĝo Boleslava Krzywousty dividis 
Bolujon inter siajn filojn kaj ordonis ke la krakova duko estu 
reĝo de ĉiuj duklandoj kaj kuratoro de ĉiuj frataj landpartoj.

Dum la tuta XII je. la polaj duklandoj batalis pro hegemonio 
en Krakovo. En la j. 1039 okupis la urbon ĉeĥa princo Bĵetislavo
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kaj en la jaroj 1241, 1260 kaj 1281 invadis Krakovon Tataroj, 
kiuj tute detruis la urbon kaj la kastelon, eksterminte la 
loĝantaron.

La lando preskaŭ dezertigis. Pro tio la reĝo Boleslavo la 
Hontema venigis el najbaraj landoj germanajn koloniistojn, kiuj 
rekonstruis Krakovon, ricevinte specialajn privilegiojn.

La germanaj koloniistoj konservis sian hejman (nome mag
deburgan) leĝaron, estis dum ses jaroj impostliberaj kaj ne 
pagadis eĉ la limimpostojn, ili ricevis diversajn «beneficojn» 
t. e. tutajn vilaĝojn, kampojn kaj arbarojn. —  La urbanoj 
posedis specialan juĝan privilegion, laŭ kiu urbano povis esti 
juĝata nur de juĝantaro, konsistanta el urbanoj. —

La germanaj koloniistoj plene rekonstruis Krakovon laŭ 
plano, kiun konservis la urbo ĝis la hodiaŭa tempo. La reĝo 
Lesek la Nigra fortikigis la urbon per muroj, remparoj, turoj 
kaj bastionoj. Krakovo ŝanĝiĝis sian aspekton, ĉar sur lokoj, 
kie antaŭe staris modestaj lignaj dometoj, oni konstruis mas
onitajn domojn. La urbo kreskas, pligrandiĝas, sed ĝia loĝant
aro konsistanta precipo el germanoj estis malkvieta elemento ; 
en la j. 1311 ili kuraĝis ribeli kontraŭ la legitima povo sed la 
reĝo Vladislavo Lokietek kruele subpremas la ribelon.

Nun Lokietek forprenas de la koloniistoj ĉiujn privilegiojn 
kaj komencas konstruadi apud la monahejo de S-a Andreo 
kvazaŭ duan Krakovon, kien li venigas polajn metiistojn.

La reĝo Kazimiro la Granda fondas la kvartalojn Kazimiera 
kaj Kleparz, poste en la j. 1364 la unuan polan universitaton 
kaj por plivigligi la komercon, li konstruigas en la mezo de 
Cefplaco(Rvnek) grandan konstruajon « Sukiennice »(Draphalo).

En tiu tempo Krakovo apartenas al la politika komerca 
ligo Hanza, havas sian aŭtonomion kaj modelajn teknikajn 
aranĝojn, kiel bonajn vojojn kaj kanalojn.

La tronon suriras la dinastio de Jagiellonidoj kaj kun ĝi 
venas por Krakovo la «ora jarcento». Krakovo fariĝas metro
polo de la vasta kaj potenco pola —  litova —  rutena ŝtato kaj 
samtempe unu el la plej gravaj eŭropaj urboj. En la j. 1400 
la reĝo Vladislavo Jagiello renovigas la universitaton, en kiu 
studadis ne nur pola junularo sed ankaŭ fremdlandanoj, ĉar la 
latina lingvo, en kiu oni ekskluzive instruadis ebligadis aj 
ĉiuj alilingvanoj la lernadon.

Post morto de Vladislavo, regas unue lia filo Kazim
iro. En tiu tempo vivas en Krakovo Vit Stvos (Veit Stoss) 
unu el la plej geniaj mezepokaj artistoj, kreinto de grand
ioza cefaltaro en la preĝejo de S-a Mario. La urbo estas 
bone fortikigita —  46 turoj kaj bastionoj defendas ĝin 
kontraŭ atakoj de malamikoj. Interne kreskas kaj floras bela 
kulturo, kiu jam posedas veran polan nacian karakteron. Ekzistas 
presejoj, librejoj kaj privataj bibliotekoj, la urbanoj ricevas de
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la reĝoj multajn privilegiojn, ili rajtas aĉetadi bienojn kaj sendadi 
deputatojn al la parlamenta hejmo.En la j . 1650 Krakovo posedas 
80000 loĝantojn. Nune atingas la urbo la supron de sia riĉeco 
kaj potenco. En la j. 1525 la unua prusa princo Albreĥto Hohen- 
zollern juras vasalan fidelecon al la pola reĝo Sigismundo I. 
En Krakovo kreskas la arto, literaturo kaj scicnco. Oni rekons
truas la reĝan kastelon laŭ stilo de itala renesanco.

La reĝo Stefano Batory tre zorgas pri Krakovo, ordigas 
la financojn de furbo, instalas poŝton, enkondukas leĝojn pri 
nobelaj, senatanaj kaj urbanaj bienoj.

Post la morto de Stefano Batory, Krakovo ĉiam pli mal
riĉiĝas ĝis fine Sigismundo III transportas la metropolon kaj 
rezidejon en Varsovion en la j. 1609. Nun proksimiĝas la fino 
de 1’potenco de Krakovo.

En la XVIII je. Svedoj sieĝas kaj ruinigas la urbon kaj 
akompane terura pesta epidemio ĝin senhomigas. En sekvanta 
jarcento Krakovo fariĝas kvazaŭ pordo, kiun ĉiuj laŭvole tran
siras : Svedoj, Austrianoj, Rusoj, Prusoj, okupas la urbon. La 
lasta reĝa kronado okazas la 17-an de januaro 1734—  tio 
estis la kronado de Aŭgusto III.

En la j. 1794 la fama nacia heroo Tadeusz Kosciuszko ĵuras 
sur la krakova Ĉefplaco solenan ĵuron liberigi la patrujon el 
la manoj de malamikoj ; post eliro de Kosciuszko el la urbo 
sur la batalkampon, la bravaj krakovanoj lastafoje defendas 
Vavelon kontraŭ la Prusoj. Dum la tria kaj lasta dispartigo 
de Pollando, Aŭstrianoj eniras krakovon kaj, aliginte al ĝi la 
antaŭurbojn Kleparz kaj Kazimierz, faras ĝin ĉefurbo de okci
denta Galicio.

En la j. 1815 la Viena Kongreso formis el Krakovo kaj, 
ĉirkaŭaĵo (224 vilaĝoj kaj la urboj : Trebinia, Chrzanow, Nowa- 
Gora liberan kaj sendependan respublikon sub protektado de 
Ruslando, Prusujo kaj Aŭstrio.

Tiu stato dauris ĝis la jaro 1746 en kiu Krakovo fariĝas kon
sista parto de Aŭstrio. Du jarojn pli malfrue la urbo ribelas kontraŭ 
la Aŭstrianoj, kiuj denove ĝin sieĝas kaj reokupas. En Iaj. 1850 
eksplodas en Krakovo terura brulego, kiu duone detruas la 
urbon.

Dum la lastaj 40 jaroj la spirita vivo en Krakovo pli- 
vigliĝas kaj la urbo ricevas la nomon de spirita metropolo de 
Pollando. La antikva universitato renoviĝas, kreiĝas Akademio 
de sciencoj kaj Akademio de belaj artoj, kiu komencis floradi 
sub influo de plej granda pola pentristo Jan Matejko. Krakovo 
fariĝas centro de poia pentrarto. Tie-ĉi vivas kaj agas Stanis- 
lawski, Wyczolkowski, Malczewski, Falat, Mehofer, Kossak, 
Wyspianski, Axentowicz kaj multaj aliaj.

La nombro de la loĝantaro rapide kreskas. En la j. 1812 
Krakovo kalkulis 24.00o loĝantojn, hodiaŭ tiu nombro atingas
163.000.



La urbo estas dividita en 21 kvartalojn ; ĝi posedas 41 
preĝejojn, universitaton, kvin gimnaziojn por knaboj kaj du 
por knabinoj, 2 superajn realajn lernejojn, komercan akademion, 
akademion de belaj artoj, 2 knabinajn liceojn, 6 instruistajn 
seminariojn, 41 popolajn lernejojn, pastran seminarion, muzikan 
konservatorion kaj akademion de sciencoj.

La urbo estas administrata de urbestraro, elektata laŭ 
propra regularo kaj konsistanta nuntempe el 36 konsilantoj. 
Krom tio estas Krakovo sidejo de estraroj landaj, registaraj, 
politikaj kaj administraciaj, juĝaj kaj aŭtonomiaj kaj rezidejo 
de roma - katolika episkopo, posedanta titolon de princo — 
kaj dependanta senpere de la papo.

Jen konciza historio de Krakovo, kiu iam estis politika kaj 
spirita — hodiaŭ estas nur spirita metropolo de Polujo. Ni tamen 
esperu, ke venos tempo, kiam Krakovo ree fariĝos politika 
ĉefurbo de libera kaj sendependa Pollando !

N apoleono .
—  --------------------- XXX*-----------------------------

E S P E R A N T I S T O  K A R D I N A L O
Dum la lasta Konsistorio, Lia Papa Mosto. Pio X, altigis 

al la altegrango de Kardinalo la Rev. Patron Van Rossum, 
Redemptoriston. La nova Kardinalo tre aprobas Esperanton 
kaj eĉ li estas membro de la Belga Katolika Ligo. Li antaŭ 
ok monatoj skribis al la bone konata samideano, Patro De 
Coene, Redemptorista Misiisto en Kanado la jenajn vortojn : 
Esperanto de D-ro Zamenhof faros grandajn servojn ai la 
Eklezio.

La internacia katolika Unuiĝo Esperantista L K. U. E. 
intencas sendi olicialan gratulon al nia eminenta samideano. 
Same agos ĉiu nacia sekcio sendante gratulojn al iia Kardinala 
Mosto Van Rossum en Roma. A. R ichardson.

—■ ■■■*«■ - ■ ■— —- -      *XXX --------■ ■ ■ ■ ■ ■

Altranga Rekompenco.
La Franca Akademio de la Sciencoj aljuĝis rekompencon 

da 2000 frankoj el la fondaĵo Fanny Einden, al nia eminenta 
samideano Rektoro Boirac pro lia verko titolita « La Psiko
logio nekonata, enkonduko al la eksperimenta studo de la 
psihaj sciencoj » kaj eldonita en la « Biblioteko de nun
tempa filozofio » de la Pariza eldonisto Félix Alcan. La 
premio Fanny Emden estas lreŝdate fondita por rekompenci 
la plej bonan verkon pri hipnotismo, sugestio kaj ĝenerale 
pri fiziologia) agoj, kiuj povus influi distance sur animala 
organismo. Sro Boirac jam ricevis antaŭe de la Akademio de 
moralaj kaj politikaj sciencoj la premion Halphen pro liaj 
« Lecionoj ile Psikologio aplikata al la Edukado » kaj la 
titolon de korespondanto de la Franca Instituto. Ciuj esper
antistoj ĝojos pro la nova kaj altranga rekompenco, per kiu 
la Akademio de Sciencoj honoris unu el la plej eminentaj 
de nia movado.
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Paroloj de
Doktoro L. L. Zamenhof.

Muziko de 
Oscar V an Schoor.

s
M oderato. ^

- ĵ - a r r ---- =\ r a- f a - — ^ -- I---------
■ Ĵ-. z:tL_ d — --- *—*------1

En la mond-on von • is nov - a

sent-o, Tra la mond - o ir - as fort - a vole - o ; Per flug-

il - oj de fa -c ii-a  ven t-o Nun de lok - o flug-u ĝi al

lok-o  ! Ne al glav • o sang-on so - ii - ant-a Oi la

hom - an tir-as fa - mi - li-o n ; Al la mond’ e-tcrn-c m i-lit -

—s poco rii. a tempo S

B liilliB illÉ lîliS iliÉ liÊ Îi
an t-a  Gi pro - mes— as sankt-an har - mo - ni-on.

2 .

Sub la sankta signo de I’ Espcro 
Kolektigas pacaj batalantoj 
Kaj rapide kreskas le afero 
Per laboro de la Esperantoj. 
Forte staras muroj de miljaroj 
Inter la popoloj di v iditaj ;
Sed d i ssa I tos la obstinaj baroj 
Per Ia sankta amo disbatitaj.

3*
Sub neŭtrala lingva fundamento, 
Komprenante unu la alian,
I.a popoloj faros en konsento 
Unu grandan rondon familian. 
Nia diligenta kolegaro 
En laboro paca ne laciĝos 
Ciis la bela sonĝo de V  homaro 
Poreterna ben’ efektiviĝos.

-r»»cr

Tiun ĉi kanton (muziko kun fortepiana akompano) sendos 
afranko Centra Esperantista Belga Oficejo, Vondelstraat, 20, 
Antwerpen, kontraŭ mendo akompanata de fr. 0.75 (Sm. 0.30).
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La Kristnaska ansero
Johano Goverts irus ĉe lafamilion Petroido en Temsche,okaze 

de la Kristnasko, kaj tial ke li volis fari bone, li promesis 
kunporti anseron. Do li elektis la plej grasan kaj plej grand
an anseron de la farmdomo, enigis ĝin en korbon, pendigis 
la korbon sur sian brakon, kaj tiel li forlasis malrapide sian 
vilaĝon Dcurne, por iri al Antverpeno, kie li supreniros la 
ŝipon, por veturi al Temsche.

Tial ke la vetero estis bela, la marŝado dum unu boro 
ne estis malfeliĉaĵo por Johano.

Vere, la sola kaŭzo de la vojaĝo ne estis la Kristnasko ; 
la invito de la familio Petroido datumis de la lasta kermeso, 
kiam li dancis kun ilia filino. Tiam la gejunuloj interparoladis 
dum kelka tempo.

La fraŭleco de Johano daŭris jam sufiĉe kaj nun en tiu 
ĉi okazo, li volis konsentigi kun la junulino kaj ŝiaj gepatroj.

Florinjo Petroido estis iom pala kaj maldika, sed ŝi 
plaĉis al li kaj la gemaljunuloj estis riĉaj. Nur restas sole 
la demando ĉu ŝi estus sufiĉe lerta kaj forta por la farmdomo.

Pripensante ĉi tiujn aferojn, Johano alvenis kaj, suprenirinte 
la ŝipon, li metis sian korbon sur la ferdekon kaj rigardis ĉu 
aliaj vojaĝontoj eniros. Jes, kelkaj personoj alkuris : dikega 
vilaĝano, lia ne malpli dika edzino kaj ilia fortika filino. IP 
estis dimanĉe vestitaj. Tiuj vestaĵoj premis ilian korpon kiel 
la haŭto kolbason.

La bona mieno de la filino altiris la atenton de Johano, 
kaj li ne povis deteni murmuron :

« Kia sanulino ! »
Baldaŭ la maljuna kamparanino interesiĝis pri la ansero, 

kiu dolĉe krietis en sia korbo, ŝi klinis sin super la korbon 
kaj diris al sia filino :

« Vidu Manjo, kia bela besto ! »
Patrino kaj filino kflris ĉe la korbon, kies kovrilon 

Johano iom levigis por montri pli bone la birdon.
Cu vi iras ankaŭ al kristnaska festo ? demandis la vilaĝanino 

Johanon, kiu respondis ridante :
« Kiel vi diris. »
La virino etendis sian manon por palpi la birdon, sed 

tuj ŝi retiris ĝin, tial ke la ansero per sia beko mordis la 
longan fingron, kiu estis ornamata per ora ringo.

Unue ŝi ridis pri tio, sed kiam ŝi rimarkis ke la ansero 
faris kvazaŭ ĝi volis engluti ion, instinkte ŝi rigardis ringon 
kaj ekkriis :

« Ho ! ĉi tiu malbela bestaĉo englutis mian diamanton ! »
La vilaĝano kaj lia edzino estis nuregataj. La loko de la 

diamanto estis nun malplena. Johano ne povis kompreni tion, 
kaj murmuris.
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« Cu tio estas ebla ! »
Por provi rebonigi ankoraŭ la malfeliĉon, li eligis 

la anseron el la korbo kaj enigis sian fingron en ĝian bekon, 
sed la multekosta ŝtoneto estis malaperinta en la gorĝo.

La ansero baraktis, frapis per flugiloj, fortiris sin el la 
la manoj de Johano, kaj flugis de la ferdeko al la kajo, je 
la momento kiam la ŝipo forveturis.

La vilaĝano, lia edzino, ilia filino kaj Johano intermiksis 
jenajn frazojn.

—  « Kondukisto, haltigu ! »
— « Mia grasa ansero ! »
— « Mia diamanteto, kiu kostis cent frankojn ! »
—  « Sed kondukisto, haltigu, mi petas I »

La kondukisto alkuris, kaj la kapitano estis konsultata. Li 
ordonis maŝiniston reveni al la bordo, kie ili kvarope saltis 
sur la kajon kaj ekkuregis al la ansero. Ili havis multe da 
penoj por aresti la forkuranton kaj kiam ĝi estis kaptita, la 
ŝipo estis jam for kaj ĝi estis la lasta.

Johano ne povis iri al Teutsche, ĉar la vilaĝo estis mal
proksima je kvin aŭ ses horoj. Tio ne alridetis al li kaj ankoraŭ 
la kamparanino ne volis ke li foriru kun la ansero, tial ke 
ĝi enhavis la multekostan diamanteton kaj Johano ne volis 
perdi la beston.

—  « Kion nun fari ? » sopiris Manjo.

— « Ho ! demandu tion al via patro, » diris la virino ; sed 
kiam ŝi rigardis lin, li murmuris :

—  «Patrino bone tion diros.»

Subite la vido de la ruĝa mieno kaj forta staturo de la 
filino donis al Johano bonan ideon.

— « Aŭskultu, » li ekkriis, « kien vi volis iri ? »
— « Al Rupelmonde, kaj vi ? »
—  « Al f  emsche. sed mi ne povas plu iri tien. Kaj vi al Ru- 

« pelmonde. Ĉu vi loĝas tie ĉi en Antverpeno ? »

—  « Ni ne loĝas tie ĉi, sed iom ekster la vilaĝo Austruweel.»

— « D o  mi iras tien, ni mortigos mian anseron kaj tiel ni 
vidos pli bone kio estas en ĝi. »

Tuj oni estis konsentanta ; Johano pendigis sian korbon sur 
sian brakon, kaj marŝis flanke de Manjo, kiu progrese plaĉis 
al li, dum la gepatroj sekvis ilin je malgranda interspaco.

Unu horon poste la ansero estis mortigita kaj malfermita ; 
la farmulino havis ree sian diamanton, kaj Manjo gajo senplum
igis anseron.

Poste ansero estis rostita je la rostpikilo ; oni trinkis du 
botelojn da vino, kiujn la farmestro donacis.
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Kiam la festeneto finiĝis, okazis grava parolado inter Johano 
kaj gepatroj de Manjo. Fine Johano forlasis la farmdomon kiel 
fianĉo de ilia filino.

Tri monatojn poste Manjo estis lia edzino, kaj Johano de 
tiu tago estas malamiko de la familio Petroido.

Laŭ holanda rakonto esperantigita de
S-o C.

DE L A

Oka Universala Kongreso Esperantista en Krakovo

i i -i S  de Aŭgusto ig i  2

FERVO JA RABATO . —  La klopodoj de la komitato ĉe 
la Ministro por fervojaj aferoj ne restis sen sukceso. — La 
ministerio konsentis doni al la kongresanoj rabaton sur ĉiuj 
aŭstriaj ŝtataj fervojoj dum unu semajno antaŭ la kongreso kaj 
unu semajno post la kongreso. —  Ĉar la komitato deziras 
ricevi ankoraŭ pli favorajn kondiĉojn ol tiujn kiun la registaro 
jam donis, ĝi faras pluajn klopodojn en tiu rilato. —

PLIFACILIG O J EN  PA G A D O , — La komitato malfermis 
al si konton en la imp. reĝa aŭstria poŝta ŝparkaso. —  La 
n-ro. de la koncerna konto estas 83173. —  Tiu aranĝo pli 
faciligos la pagadon al multaj aŭstrianaj, germanaj, belgaj kaj 
svisaj samideanoj, ĉar tiuj, kiuj posedas ĉekkontojn en la aŭs
tria poŝta ŝparkaso, en la imp. germana poŝta administracio, 
en la reĝa bavara poŝta administracio, en la reĝa virtemberga 
poŝta administracio kaj en la svisa poŝta administracio, plie 
^dposedantoj en la belga nacia banko en Bruselo (Banque 
Nationale de Belgique) povas pagi al la organiza komitato 
per simpla transportado el sia konto en la konton de tiu ĉi 
komitato. —  Tiaspeca asigno devas okazi per ĉeko. — La 
necesan klarvidon sur tia asigna ĉeko oni enskribu en tia 
formo.

« Asignota al poŝta ĉekkonto Nro. 83173 de Kongreso 
Esperantista en Krakovo ĉe la poŝta ĉckolicejo (respektive ĉe 
la belga Nacia Banka Filio) en... »

Esperantistoj, loĝantaj en aŭstriaj landoj, postulu de la 
komitato deponilojn (Erlagschein) do la Ŝparkaso, kiam ili 
intencas sendi monon. —

V E G E T A R A N A  RESTO RACIO . — Konsiderante la fak
ton, ke inter la esperantistoj troviĝas sufiĉe multaj vegetaranoj 
la komitato faris kontrakton kun vegetarana restoracio kies 
mastrino kaj servistaro parolas esperanton.



IN T E R E SA  EKSPOZICIO. -  La « Landa Industria Ligo» 
en Galicio, inspirita de la komitato, decidis konatigi la kon 
gresanaron kun tre originalaj, nenie aliloke renkonteblaj, 
produktoj de pola hejma industrio. — Tiucele la Ligo aranĝos 
speciale por la kongresanoj, informan ekspozicion kun klarigaj 
informaj surskriboj ktp. en Esperanto, -  La direktoro de la 
citita Ligo, S-ro Krzaczynski, mem studas nian lingvon dezir
ante fari dum la Kongreso Limbildajn paroladojn en Esper
anto. —

A

DISTRAĴOJ. —  La Krakova « Teatro de Novaĵoj » preparas 
esperantan prezentadon kun gaja varietea programo. — Ne 
mankos do humorplenaj monologoj, kupletoj k. t. p. —  ĉio 
kompreneble nur en Esperanto —  ĉar la direktoroj de la 
teatro, Sroj. Polenski kaj Pilarski intenco lernas nian lingvon 
kun sia tute personaro. —

M AZEPA. — Ĉiu persono, intencanta veni Krakovon, 
mendu tuj ĉe la organiza komitato tiun belan dramon. —  
Gi estas ricevebla por la sumo de K. 2. —  krom poŝtelspezoj. —

L IT E R A T U R A  KO N KU RSO . — La Komitato decidis 
rompi la ĝisnunan tradicion, kiun oni povus jene karakterizi : 
multaj konkursoj, malaltaj premioj. — Tute kontraŭan metodon 
aplikis la Oka : oni starigis nur tri konkursojn kun altaj 
premioj. —  La temoj estas :

I. Prozaĵo beletristika,
II. Poeziaĵo,
III. Scienca disertacio, —

Oni vidas, ke la temoj estas tute ĝenerale difinitaj kaj 
lasas al la verkistoj grandm liberecon. —  Detaloj estas trov
eblaj en la marta n-ro. de « Pola Esperanlisto », al kiu la 
komitato konfidis la organizon de hi literatura konkurso. —

FA K A J KUNSIDOJ. - -  Ĉiuj fakaj societoj, intencantaj 
aranĝi dum la Oko siajn kunsidojn estas insiste petataj kom
uniki al la komitato siajn dezirojn, ĉar oni devas rezervi al 
ili necesajn ĉambrojn. —  La lasta neprokrastebla templimo por 
tiuj avizoj estas la ia  de majo. —

SU PLEM EN TAJ KARTOJ. — Oni malkomprenis la re
gulon pri suplementaj kartoj. —  Ne ĉiuj familianoj kune pagas 
Sni. 3. —, sed ĉiu aparte po Sni. 3. -

PROPRAJ NOMOJ. —  Plenigante la aliĝilojn oni ne 
esperantigo la nomojn de la urbo, strato, sia nomo ktp., ĉar 
tio estas tute malĝusta kaj kaŭzas konfuzon ĉe la poŝto, kiam 
la komitato skribas al la aliĝintoj laŭ simile redaktita adreso. —

T A B E L O  D E DISTANCOJ. —  El multego da urboj ni 
ricevas riproĉojn,ke ni no konsideris tiujn urbojn cii nia tabelo.— 
Se ni volus en la tabelon enmeti ĉiujn urbojn en kiuj estas 
esperantistoj, ni devus eldoni dikvoluman libron. —  En la



tabelo ni konsideris ne la naciajn aŭ esperantistajn, sed nur 
la fervojajn centrojn. —

ALVO K O . — Ni insiste petas ke per frua aligado oni 
helpu kaj plifaciligi! la laboron de la Komitato. —

Lo k a  Organiza  Kom ita to . —

—— ------------------- X-CXX-------  ----

IELGA KRONIKO
N i insiste petas ĉiujn grupojn kaj ankaŭ la disajn 

samideanojn, ke ili sendu, kiel eble plej akurate, informojn 
pri sia societo aŭ ĉiu specaj n sciigojn pri Esperanto, plej mali rue 
la 2san de ĉiu monato, al « Belga Esperantisto », 20, Von- 
delstraal ( rue Vondelj ,  Antwerpen (Anvers). Tre danke nia 
redakcio ankaŭ ricevos la ĵurnalojn, enhavantajn artikolojn 
pri ji i a movado.

ANTW ERPEN. —  Mardon 2jan de Februaro kunvenis en la kafejo 
« De W itte Leeuw * dudeko da membroj de U. E. A . Ili elektis kiel novan 
delegiton S° Profesoron Art h. Vermandel.

L a  V e r d a  Stelo. — Pli o! tridek anoj kunvenas regule ĉiun merkredon 
por pli perfektigi sian scion praktikan de Esperanto.

— Dum la kunveno d e la  ja de februaro okazis intima manifestacio je 
la honoro de S-ro Frans Schoofs, prezidanto de la grupo. S-ro Alfons 
Seis, registristo ĉe la Paŝtiĝejo, dankis la profesoron pro lia senlaca 
sindonemo kaj ekzempla instrumaniero ; la lernantoj de la lasta kurso 
prezentis al li belegan oran sigelringon kun ĉizita enskribo « Dankesprimo, 
kurso içn ~ iy i2  ». La juna fraŭlino Sermon, prezentis samtempe al la 
heroo de la festo grandan kaj belan bukedon.

S-ro Frans Schoofs, estis tute kortuŝita ; kiam li estis venkinta sian 
emocion, li varme alparolis siajn lernantojn kaj incitis ilin al studado, al 
laboro kaj al propagando.

UO O
La Verda Stelo organizis novan kurson, kiu komencis la 15 an de 

februaro per publika parolado, farita de la profesoro, S-ro Frans Schoofs; 
5J personoj ĉeestis tiun paroladon. T-a unua praktika leciono okazis ĵaŭdon, 
22an de februaro ; 63 lernantoj enskribiĝis ! L eono

oc  o
La grupanoj estas insiste petataj ĉeesti la ĉiumonatan ĝeneralan kun

venon okazontan la 20 an de marto, je la 8 1/2 a vespere, on la salono 
« Zomerhof » Dageraadplaats, 30.

'I agordo : Raporto pri la antaŭa kunveno. La nova kurso. Propagando 
dum la somero. Pestoj. La 4-a Belga Kongreso en Gent. Konkurso. 
Diversaĵoj. Agrabla kunesto.

La konkurso konsistas el verkado de ia teksto originala aŭ de traduk
aĵo almenaŭ unupafa (30 linioj). Dekduo da premioj estos aliigataj al la 
plej bonaj tekstoj.

ĉ iu j membroj venu ! . La prezidanto : P'ran s Schoofs.
B O R G E R H O U T . —  G rupo L ab o ro . —  Je lundo, la 26a de Febru

aro, la kunvenejo de la grupo i  Laboro» estis apenaŭ sufiĉe vasta por 
enspaci la multnombrajn esperantistojn de Antverpeno kaj Borgerhout, 
kunvenintajn por ĉeesti la paroladon de nia eminenta samideano, Sro O. 
Van Schoor, prezidanto de i'Antverpeno Grupo, vicprezidinto de la ja



internacia kongreso. Sro Van Schoor pritraktis la temon : « La leĝo de 
Grimm ati la fundamento de la Jnndo-eŭropa filologio » Li klarigis la kon
kludojn de la tama germana lingvosciencisto, lati kiuj, en la diversaj 
eŭropaj lingvoj, la konsonantoj interŝanĝas laŭ fiksaj reguloj. Li pruvis 
sian tezon per multaj trafaj ekzemploj, kaj fine montris ke Dro Zamenhof 
en sia elekto de la Esperantaj radikoj kaj afiksoj, tute konformiĝis al la 
principoj de la plej granda internacieco, nepra kondiĉo por la sukceso de 
lingvo internacia.

Per longaj aplaŭdoj oni aklamis la lertan par. lad inton. Sro Vermandel 
prezidanto de «Laboro», lin dankis pro la honoro de li farita al la 
Bo rge r ho u fa  grupo, kaj dankis ankaŭ la samideanojn de PAntverpena 
Grupo, de Verda Stelo, Suda Lumo, la Ruĝa-Kruco de Borgerhout kaj 
la juna grupo Verda Standardo, kiuj tiel multnombre ĉeestis la kun
venon. M. I V

BRUGGE. —  La Bruga Grupo Esperantista organizis novan elementan 
kurson pri Esperanto, kiu estas gvidata de nia sindonema samideanino, F in o  
A. Boedt, diplomita profesorino de Esperanto. I.a unua leciono okazis la 
isan de februaro.

Por ke la lernantoj elirantaj el la elementa kurso povu ekzerci sin en 
la praktikado de nia lingvo, S-ro Witteryck faras por ili superan kurson 
ĉiuĵaŭdc, je la 6-a h.. Tiu kurso konsistas el interparoladoj kaj rakontoj.

B R U SELO .—  Dimanĉon nan de fcb. la Federacio de la Bruselaj 
Grupoj organizis propagandan festan en la U. F. de Watermael (apud Bruselo.)

La multnombra ĉeestantaro aŭdis unue S-ron Mathieux, kiu paroladis 
pri l'Espéranto kaj 1’Esperantismo, kun lumbildoj. Poste, F-ino A. Tillière 
kaj S-ro G. Springael deklamis versaĵojn kaj finnia gajaj samideanoj, de la 
Grupo Antaŭen el St Gilles, ree ludis la amuzan komedion de Barono du 
Mcnil : L ’Heritage Klodarec.

Varmaj aplaŭdoj rekompencis la interpret injojn,
— Mardon, i3an, S-ro F. Philippens malfermis kurson organizita en la 

U. P. de Schaerbeek sub la aŭspicoj de la Brusela Federacio, F. M.
ST GILLIS (Bruselo) La 2pan de januaro naskiĝis la filo de du el 

la plej fervoraj membroj de FAntaŭen, Gesinjoroj Janssens.
Nedubeble, estonta esperantisto ! F. M.
C APRYCKE (Or. Flandrujo). — S ro Van Acker el Lembeke, kiu jam 

lernis Esperanton kaj kiu ĉeestis la paroladon pri Esperanto faritan de 
S ro VVittervk en Eecloo, tuj komencis propagandon por nia movado en 
la komunumo Caprvcke, paroladante pri la Zamenhofa lingvo.

Grupo tuj fandiĝis kaj S-ro Van Acker prenis sur sin la taskon instrui la 52 
lernantojn kiuj enskribiĝis por la kurso, komencinta la i^an de Februaro. 
Bonega rezultato por vilago kiel Caprycke.

La ĉefaj propagandistoj estas en tiu regiono (Meetjesland) S-ro Dervaux 
impostkasisto kaj S-ro A . Verstraete, staciestro

CHARLEROI. — Jen la nomoj de la komitatanoj, kiuj esias elektitaj 
okaze de la ĝenerala kunveno de la Karloreĝa Grupo, la 26an de januaro : 
Prezidanto: S-ro L . Dklvaux  ; Sekretario : S ro F. W a g n e r ; Kasisto: S-ro 
A . Co u n so n ; Komisarioj : S-roj F. D usurgey kaj W. E r n st .

La scnlaciĝanta propagandisto, nia amiko O  De la v ig n e t t e  el Merbes-
lc-Chatcau, faris sukcesplenan paroladon pri Esperanto, la nan de februaro
ĉe la Kristana Unuiĝo de Junuloj en Juillet. La saman semajnon komencis

•

tie esperanta kurso, kiun faras ĉiumarde S-ro F. Du su r g ey . 5 5  aŭskultantoj 
enskribiĝis ĝis nun. Ni kore ĝoju pri la ĉiama antaŭenirado de la esperantista 
movado ĉ e la  laborema industriistan) kaj laboristaro de la Karloreĝa regiono.

F. W.
EECLOO. —  La 25an de januaro S-ro A . J. Witteryk faris gravan, 

kaj sukcesplenan jiaroladon en Eecloo, antaŭ cento da membroj de la tiea 
societo « Davidsfonds ». La parolinto sukcesis entuziasmigi sian aŭdantaron.
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GENT. — La belgaj kaj eksterlandaj samideanoj kiuj deziras ricevi 
reklamilojn peresperantajn por la Ekspozicio de Gent 1913. bonvolu Mn 
turni al S° Profesoro Arthur Vermandel, 72, Borgerhoutstraat, Antwerpen. 
Mencii la nombron de la mendataj reklamiloj kaj aldonu 0.50 fr. en res
pondkuponoj aŭ poŝtmarkoj por la poŝtelspezoj.

S P A . —  Dimanĉon uan dejanuaro, s° Mathieux el Bruxelles faris 
belan paroladon kun lumbildoj. Samvespere okazis koncerteto. —  La sekv
antan ĵaŭdon la gruparoj donacis al la vigla propagandistino. S-ino Biske 
belan diplomon artplene pentritan kaj okazis festeto kun kantoj kaj paro
ladetoj.—  La famkonata D-ro Parrish, la amerika propagandisto faris belan 
paroladon akompanatan de lumbildoj pri Kaliforoio. Li rikoltis grandan 
sukceson.

VERVIERS. —  En sia lasta ĝenerala kunveno, la Esperantista Grupo 
elektis la jenan komitaton.

Prezidanto : Sro Frédéric Rommel ; —  Vicprezidanto : Sro Joseph 
Pima)*; —  Sekretarii): Sro Julien H erla ; —  H elpsekretariino: Sino 
Parotte - Demortier ; — Kasistino : Fino J. Assenmacker ; —  Komitatanoj : 
Sroj Jos. Parotte ; Dro De Liège ; Ernest Lange ; Finoj A . Jadot ; M. Petit ; 
J. Chartier.

Multaj membroj ĉeestis la diversajn festojn kiujn organizis la Spa’a Grupo.
En Januaro komencis nova kurso, donata de Sro Parotte.
—  La Verda Stelo elektis dum sia ĉiujara ĝenerala kunveno la sekv

antan komitaton.
Prezidanto: Sro Joseph Pirnav ; — Sekretario: A . Lanthoin ; -  Ka

sisto: H. Bernard ; —  Komitatanoj : H. Gierkens ; G. Lomhot.
En iu monata kunveno, la Verda Stelo decidis aranĝi ĉiusemajne 

propagandajn artikolojn por la diversaj ĵurnaloj. Tio jam efektiviĝis kaj 
interesis la publikon pri la movado en la diversaj urboj.

La u an d e januaro, okazis la 3a reĝfesto de la Verda Stelo. Kvan
kam oni ne ĉeestis tiel multnombre kiel ĉe la du unuaj (oni estis tiu 
jare 26) oni bone amuziĝis kaj la gereĝoj, Sro H. Gierkens kaj Fino E. 
Rogister tre ĝoje kondukis la feston ĝis la malgrandaj horoj.

Joseph Pirnay

GESAMIDEANOJ. — Ni insiste petas ke vi 
bonvolu ĉiumonate legi la anoncojn kaj reklamojn 
kaj ke vi bonvolu favorigi kaj rekomendi la firmojn 
kiuj per la enpresigo de siaj anoncoj subtenas nian 
movadon kaj vian organon.

E K S I  E R L A N D A  K R O N I K O
A n g lo jn . —  En Bolton 2 novaj kursoj fondigis ; ankaŭ en Chel- 

tenham inter la knabskoltoj, kaj kelkaj skoltestroj ankaŭ decidis kunlerni 
la lingvon. Plie nova kurso fondigis en Sidcup : en Dorvlais (Kimrujo) 
kaj en Aŭstralio, stariĝis novaj grupoj, en la laste nomita — la urbestro 
estas vicprezidanto kaj grava komerca firmestro estas prezidanto.

— Diversaj festvcsperoj aranĝas, nome en Barrow, sekvata de danc
ado. — Paroladoj okazis en Bolton, en la loka kooperativa Asocio, kaj 
en Werley ana preĝejo kun bona rezultato. Ankaŭ en Gloucester, pri 
Esperanto kaj Paco ; plie en Kettering pri « la utilo de Esperanto por 
kunligi la naciojn kaj helpi al universala paco.» plie pri «la Historio 
de Esperanto », kaj plie pri ĝia celo. La parolintoj estis Dr J. Beatty;



S. J. TI. Wright kaj S. A. C. Smits ; ĉeestantaro estis granda. Plie en Sidcup 
antaŭ « La literaturo kaj muzika Societo. » pri : Estinteco, estanteco kaj 
estonteco de Esperanto : la parolinto estas So. H. Mudie.

—  En la Londona Klubo okazis interesa parolado de So Akerman pri 
la «Tuja helpo al la vunditaj (por ne profesiistoj) kiu tre interesegis 
ĉiun. — En Birmingham la konata firmo, Cadbury kaj Fratoj, famaj 
ĉokoladofabrikistoj, estas fervora al Esperanto, kaj, pretigis lumfigurajojn 
pri sia apuda (fabrikista) urbo, Bournville. Interesa artikolo en la 
« Bournville Work’s magazine » pri Esperanto interesigis iliajn laboristojn 
kaj instigis kelkajn el ili lerni Esperanton. Ad. Ŝ

A ŭ stra lio  —  Mi deziras esprimi mian grandan plezuron je via tre 
data invito esti via korespondanto kaj faros- mian eblon de tempo al 
tempo liveri al viaj legantoj kelkajn detalojn pri Aŭstralia vivo kaj la 
progesoj de la kara lingvo. Bonvolu, estimataj legantoj, prezenti al vi la 
profundan diferencon inter la kondiĉoj por la propagando ĉi tie kaj en 
Eŭropo. Estas preskaŭ neeble konvinki aŭstralianon, ke la lernado de alia 
lingvo estas profitebla. Nia kontinento estas unulingva, kontraste kun la 
ceteraj kontinentoj kaj sekve ne ekzistas profitamaj motivoj por ŝarĝi 
la cerbon per nova lingvo, kiu nur povos esti kvazaŭ ludilo, per kiu 
samideanoj povas sin amuzi interparolante. Tiaj kaj similaj estas la 
argumentoj kiujn renkontas la esperantisto-propagandisto en ĉi tiu lando. 
Tamen malgraŭ la parta vereco de tiuj kontraŭdiroj, ekzistas en Aŭstra
lio fervora, kvankam nemultnombra, esperantistaro, kiu studadas la helpan 
lingvon, ne pro profito sed pro amo al gi. En la ĉefurboj, kompreneble, 
ekzistas grupoj aŭ kluboj kies membroj kunvenas regule, kaj ĉe kiuj oni 
kondukas kursojn, koncertojn, k. c. Mia urbeto, kiu kuŝas 127 mejlojn 
malproksime de Melbourne enhavas nur 6 samideanojn, sed ĉiu el ili sin 
donas al la afero kaj ni havas bibliotekon enhavantan pli ol 200 volumoj 
kiu konstante kreskadas. Mi mem, malgraŭ ĉiuj maloportunaĵoj, kondukis 
gazeton monatan dum unu jaro sed kaŭze de la manko de subteno, mi 
estis devigita maldaŭrigi la eldonadon, kaj nuntempe ne ekzistas esperanta 
organo en Aŭstralio. Tre sukcesa kongreseto okazis en Adelaide en Ok
tobro lasta, kaj oni intencas kongresi en Melbourne Ia venontan Okto
bron, kiam oni esperas pli bone aranĝi la propagandagadon en ĉiuj dis
triktoj de Aŭstralio. Permesu al mi gratuli vin pri la bela eksterajo de 
via gazeto, kiel ankaŭ pri la tre interesa enhavo.

Arthur E. Barrington 
(F.B.E.A.: Del.U.E.A.)

B u l g a r i o .  —  Ne lacigas nia Bulgarujo en movado por Esperanto : 
Ekzistas propagandistoj ĉe ni : jen Bulgara Esperantista Societo, jen 
privataj esperantistoj, ĉiuj klopodas por vicigi nian landon kun aliaj, pli 
esperantigitaj landoj.

Bulgara Esperantista Societo eldonas de tempo al tempo admonajn 
cirkulerojn, kiuj sendube efikos. La sama societo eldonis tre malmultekostan 
(4 sd.) praktikan gramatikon pri Esperanto. Gi estas bonega propagandilo; 
Kiam oni ĝin ne antaŭjuĝo esploras oni senkonscie esperantigas. Adreso 
de la B. Esp. Soe : str. Oboriŝte 44, Solio.

Ne malpli propagandas nian lingvon la nelacigebla samideano Iv. H. 
Krcstanof (adreso : Poste Restante, Sofio). Tiu juna studento-filologisto 
organizis multnombrajn paroladojn kaj entreprenis eldonadon de serio da 
propagandaj broŝuroj. Lastatempe li aperigis broŝuron, kun konvinkiga 
enhavo, pri la utiloj de Esperanto. Kaj notinde estas, li ne disponas 
monon sufiĉan, kvankam li mem estas eldonisto de siaj broŝuroj. Ĉu tjo 
ne pruvas, ke por agema persono baroj ne ekzistas ? Eĉ se ili ekzistas, 
tiaj personoj ilin facile disrompas.

Paroladvojaĝisto S-ro Parrish intencas viziti B ulgarion . Mi estas certa 
ke liaj paroladoj tre helpos la movadon por nia lingvo en nia lando.

B e n k o  S t o j e v .



F ra n c ig o . —  La franca societo pretigas sian jaran kongreson, kiu okazos 
en Parizo la i.tan de aprilo.

Okaze de tiu kongreso, ĵŭs ĝi publigis sian moralan kaj financan 
situacion. Laŭ tiu dokumento la S. F. P. E. kalkulas 8.385 membrojn en 
167 grupoj kaj io federacioj,

—  Nova speciala grupo fondigis en januaro, inter francaj socialistoj, 
por konduki la esperantan movadon en la socialistajn mediojn. La societa 
sidejo estas ĉe Serono, 36, strato Milton, Parizo.

—  De kelkaj monatoj fondigis ankoraŭ franca asocio de ŝtataj gein
struistoj kaj geprofesoroj esperantistaj.

Tiu societo organizas nun departementajn sekcionojn. Gia oficiala 
organo estas « Franca Esperantisto ».

—  Grava kunveno okazis en januaro ĉe la laborista borso. La 
sindikatoj estis invitintaj idistojn kaj esperantistojn por ke publike ili 
diskutu. P li ol 500 personoj ĉeestis. Nia eminenta samideano S-ro Aymonier 
obtenis grandan sukceson. J. A iziére

R u m an u jo . —  La 24 de decembro okazis ĝenerala kunveno de la 
R. E. S. kiam oni raportis pri la agado de la komitato, dum la pasinta 
jaro kaj oni elektis novan komitaton.

La 31 de decembro, pro la morto de Dro Robin, oni rekunvenis kaj 
Sr Em. F. Nicolau, estinta sekretario de R. E. S. kaj M. Simion cedis sian 
komitatan lokon, al aliaj novaj personoj. La prezidanta loko, restis 
nekupata, kiel funebro por Dro Robin.

En Ploeŝti kaj en Bukuresto oni anoncis novajn kursojn.
Milutga Simion, remalfermis novan kurson kaj ĉe popola univer

sitato Sr Dr-o Kimei malfermis novan kurson de Esperanto.
Em. Nicolau.

S iid a  A fr ik o . —  Ĉar ne antaŭe novaĵoj de la ĉitiea Cape fown-Grupo 
aperis en tiu ĉi rubriko, kredeble estas plej bone se ni klarigus la 
nuntempan staton de nia grupo. Per estontaj artikoletoj klarigi niajn 
diversajn propagandajn metodojn estas, laŭ nia opinio, bona ideo, ĉar, 
kiel la proverbo diras « oni povas lerni malmulton de ĉiu malsaĝulo ». Nia 
grupo ekzistas de unu jaro kaj kvankam ĝi ne estas tre granda, ĝi faras, 
faris kaj sendube faros bonegan laboron per sia movado.

Precipe en la ĉirkaŭaĵoj de Cape To\vn, niaj anoj agis tre vigle. En 
novembro, kiam la unua jara kunveno de U, E. A . okazis, la rekompenco 
de ĉi tiuj penoj estas vere ĝojiganta. Pli ol 40 anoj de diversaj grupoj 
kunvenis kun vere samideana frateco kaj S-ro Clarke per sia interesa 
prezidanta parolo tre kuraĝigis kaj entuziasmigis ĉiujn ĉeestantojn. Tre 
plezura vespero estis pasigita kaj ĉiuj foriris kun bonaj fortikaj decidoj 
por la estonta jaro. E. H. H ayhow  (Ca p e  T onto)

Svedujo . —  Nova esp. sveda vortaro estas preparata per kunlaborado 
de kelke da svedaj esperantistoj. La vortaro eldonita 1902 de S-o Ahlberg 
jam ne estas aĉetebla.

En la ĵus kunveninta parlamento. S-o Wawrinsky, en la unua ĉambro 
kaj S-o Landhagen en la dua prezentis proponon pri esploro « pri kia
maniere svedaj aŭtoritatoj plej konvene povos iniciati oficialan internacian 
interkonsenton pri kreado de internacia helplingvo». Tamen almenaŭ la 
unue nomita sinjoro, kiu pro hazardo troviĝis en Antwerpen dum la 
kongreso, devas scii ke la internacia helplingvo jam estas fakte kreita.

J. L.

-  En la unua parto de marto S-o Backman el Helsingborg paroladis 
publike en Ekejo, Bruzaholm, Norrahammar kaj Vernamo pri Esperanto. 
La paroladoj estis arangitaj sub la aŭspicioj de la societo por popola 
paroladoj en gubernio de Jönköping.

—  Antaŭaranĝoj estas farataj por esperantista somerkolonio en marbanejo 
Torekov sur la bordo de Kattegat. La proiekto mentas bonan sukceson,
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ĉar la pejzago ĉirkaŭ Torckov estas unu el la plej ravaj en suda Svedujo 
kaj la malnova fiŝistvilago estas tre interesa. Detalaj sciigoj estas atendeblaj.

V en ezuela. — La Societo « Amatoroj de Esperanto », kiun mi prez
idas, festis la eniron de la nova jaro per arta kaj literatura vesperkunveno 
okazinta la lan de januaro. En gi partoprenis kelkaj el la societaj 
membroj, deklamante hispane kaj esperante la jenajn poeziojn el la 
«Fundamenta Krestom atio»: La espero, Kuŝas Somero, Printempo venos. 
La velo, lipeto, Aŭtuno. Ne diru, En la Nord’unu pino, La vojo, Alaŭdeto. 
Tiu lasta estis deklamita de F-ino Dora Diaz entuziasma amantino de nia 
entrepreno. Parolis esperante kaj hispane tri kungrupanoj kaj la prezidanto. 
En la muzika parto, plenumita de F-ino De Mora kaj multaj simpatiaj 
fraŭlinoj de nia progresema urbo, oni kantis, Kun akompano de piano, 
mandoleno kaj violono : La Espero de Memi. « Serenado » de Butler kaj 
B ird , « Himno al Porlamaro » de grupano De Léon kaj « La Fiŝkaptisto » 
de Van Schoor kaj Van Duijse. La valso « Esperanto» estis piane ludita 
de S ino De Mora. — La ĉeestantoj estis bone regalitaj kaj inter ili oni 
faris monkolektadon, kies produkto servos por propagandi nian karan lingvon.

La entrepreno bone sukcesis, kaj ni kredas ke en la estonta tempo 
pligrandigos ĉi tie la esperantistaro.

La fremdaj samideanoj kiuj iom volas helpi la Esperantan movadon en 
nia lando, bonvolu sendi al ni hispanajn kaj francajn propagandilojn.

Eleuterio Rosario Campo, Porlamar, Margerita (Venezuela)

B I B L I O G R A F I O
Antaŭen kun kredo. Literatura jarlibro de Pola Esperant

isto por 1911a jaro. Warszawa. Eldonejo de Jan Gunther.—  i Sni.
Tiu literatura jarlibro de nia vigla kaj eminenta kolego Pola Esper- 

amisto, enhavas tradukaĵojn de Grabowski, Kabe ; du originalajn verkojn 
de Dobrzanski : I I  /storio-zofio de lingvo internacia kaj A l  mokantoj ; plie 
ankoraŭ tradukaĵon de interesplenaj diverslingvaj verkoj.

Ni varme rekomendas tiun bonstilan jarlibron ; gia legado estos vera 
ĝuado por ĉ'u esperantisto.

Esperantisto Poŝtkalendaro 1 9 12 .Redaktita de D-ro
A. Schramm, Dresden. — Esperanto-Verlag Möller &  Borel, 
Berlin. —  Afrankite Sin. 0,5000.

La iomete malfrue aperinta kalendaro enhavas detalajn sciigojn pri 
la oficialaj institucioj : Lingva komitato. Konstanta Komitato, Akademio, 
k. t. p. Ankaŭ la libreto enhavas liston do la novaj esperantistaj eldonaĵoj. 
La aspekto de la poŝkalendaro estas tre alloga kaj eleganta kaj ni povas 
senkontraŭdire skribi tie ĉi ke ni esperas ankoraŭ longan serion da jaroj 
por tiu utila kaj praktika esperantaĵo.

Halka. Opero en kvar aktoj. Muziko de S. Moniuszko. 
Teksto de W. Wolski. Esperantigis A. Grabowski. —  Paris
1912. Hachette &  Cie.

Halka estas la ĉefverko de la pola komponisto Moniuszko. Oni ludis 
ĝin pli ol 700 foje en Varsovio. Tiu fakto — kaj ni ne forgesu ke Antoni 
Grabowski estas la tradukinto —  laŭ nia ideo valoras pli ol la plej grave 
pristudita bibliografia raporto. Halka estos ludita dum la Oka Kongreso 
en Krakovo.
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Mazepa. Tragedio de Julius Slowacki. Tradukis A. 
Grabovvski. Hachette &  Cie, Paris. — 0.900 Sni.

La tragedio Maze po estas elektita por esti ludata dum la oka kongreso. 
Ĝi estas tre konata en Folu jo. La nomo de la tradukinto estas garantio 
kaj Esperantujo povas aplaŭdi la aperon de tiu bela verko, kies legadon 
ni rekomendas al ĉiuj esperantistoj kaj precipe al tiuj samideanoj kiuj 
intencas partopreni la Okan

Krestomatio por infanoj kaj komencantoj. Verkita 
en kunlaborado de diverslandaj esperantistoj sub redaktado 
de Romano Frenkel. Kajero Unua. —  Bukuresti. Editura 
« Esperanto », 5, Str. I. C. Bratianu, 5.

Bonega kaj aplaŭdinda ideo kunigi en krestomation la infanan literaturon 
de la tuta mondo : naciaj fabeloj, infanaj rakontoj, enigmoj, fabloj, spritaĵoj, 
proverboj, k. t. p. Tiamaniere per Esperanto oni povas plivastigi la 
horizonton de infanoj, kiuj estas la homoj de restonto.

Rimarkinda la sciigo aldonita de la aŭtoro al la unua kajero : « Oni
* petas pri alsendo de artikoloj por la sekvantaj kajeroj de tiu ĉi 
» krestomatio, rekte al Romano Frenkel, Enisejsk, (Rusujo-Siberujo). 40 °j0 
y> de la pura profito estos dividita inter Ia kunlaborantoj proporcie de
* ilia enpresita teksto. »

L a lasta Usonano. Fragmentoj el la taglibro de Kan-Li. 
princo de Dimf-Ju-Cur kaj Admiralo en la persa maristaro, de
J. A . Mitchell. Tradukis Lehman-Wehdell. —  Esperanto-Verlag 
Möller kaj Borel. Berlin.

Tiu libreto, n0 20 de la Esperanta Biblioteko Internacia (o. 100 Sm.) 
estas tre leginda verketo, bonstila kaj por ĉiuj senpene komprenebla. Ĝi 
estas fantazia rakonto el la jaro 2951. ĉ iu j usonanoj mortis krom unu. 
Persa ŝipo kun eksploradaj celoj alvenas en la ruinoj de Nov Jorko. lu el 
la pasageroj, profesoro de historio donas kuriozajn detalojn pri la vivmaniero 
kaj kutimoj de la iamaj Usonanoj.

Orell Füssli’s Bildersaal fŭr den Sprachunterricht
von C. Egli. Esperanto Ausgabe. Zürich. Art. Institut Orell Füssli.

Tiu esperanta eldono de figuraĵoj por la instruado de lingvoj (Esperanto, 
germana, angla, franca, itala) kompleta en tri broŝuroj kies prezo estas nur 
40 pfenigoj por ĉiu libreto, estas tre uzebla en la esperantaj kursoj. La 
unua parto enhavas v o r t r e s u v i o n  : la dua parto f r a z o j n  ; la tria parto t e m o j n .

Poŝtkartoj Esperanto-Paris. Unua serio, vidaĵoj de 
Paris kun klariga teksto en Esperanto.

Eldonajo de la Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépède, Paris. Tiuj 
belaj poŝtkartoj kostas nur 0.50 frankojn (0.20 Sm.) la serio de dekdu vidajoj.

Esperanta P s ik is ta j.  Dua eldono, publikigita per la 
zorgoj de la «Belga Spiritista Federacio», 1911. Presejo de 
Jui. De Winter, Petit Marché, 13, Anvers.

Raporto pri la subkongreso de Esperanta Psikistaro,
kies unua kunsido okazis en « Café Anselmo », Anvers, 
dimanĉon 2oan de Aŭgusto, je la ica matene. —  Ambaŭ 
raportoj estas senpage haveblaj ĉe la Oficejo por studado de 
spiritaj fenomenoj, Klappeistraat, 8, Antwerpen.

En tiuj du interesaj raportoj ni trovas diversfoje uzita la nomon 
A n v e r s o . T io  estas entute eraro. Ni komprenas ke eĉ flandranoj povas esti 
tiel blindigitaj ke ili prefere uzas alian lingvon ol la sian sed la propraj 
nomoj, kiam oni ilin esperantigas, devas esti esperantigitaj laŭ la originala 
nacia lingvo. T iel en la unua okazo oni devas legi A n t v e r p e n o  anstataŭ A n v e r s o .
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Kurioza Matematika Teoremo
Maiiembourg, la 26an-I-i2.

S in jo r o  E l d o n is t o ,

Mi permesas al mi peti vin presigi la jenan rimarkon pri la interesa 
artikolo subskribita « Serena Leganto » pri matematika teoremo, artikolo 
publikigita en la decembra numero.

Tiu ĉi respondo estas tiel malfrua pro ke, nur hodiaŭ, mi povas legi 
ambaŭ numerojn decembran kaj januaran.

o °  o
Tiu samideano forgesas ke kvadrato perfekta ne /nivas nur unu sed du 

radikojn, kies absoluta valoro estas sama sed kiuj havas malsamajn signojn. 
Ekzemple

V' 9 =  ±  3
Sinjoro « Se reza Leganto» estas do prava nur ĝis kiam li skribas:
« La unua membro egalvaloranto la duan. ĝia kvadrata radiko evidente 

» valoras la kvadratan radikon de la dua membro. »
Efektive, se ni egalvalorigas la kontraŭsignajn radikojn, ni ne plu 

obtenos konkludon strangan kici la rezultato havita de via korespondanto.
I.)
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y / B * - 3 B IV 4
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I B — —  

2
aŭ ankoraŭ _3_ _-  A  — B

3_
2 2

T. E. 3
— i = 2 • 3 _  »

2  2  2 

Pardonu al mi tiun korektojn kaj ricevu, Sinjoro Eldonisto, mian 
plej samideanan manpremoj. C. ROĜISTER.

Regimenta Lernejo en Mariembourg.

— ■ — ». ̂  « ------- - ■ m
' i ‘ >

D I V E R S A J  I N F O R M O J
Gratuloj. —  Al nia samideano S-ro Ja n  K i l l e t , 

bibliotekisto de la « Verda Stelo » kaj kasisto de « Verda 
Standardo » kaj al lia edzino ni prezentas niajn sincerajn gratulojn 
okaze de la naskiĝo de filineto.

Ŝanĝo iie la Jurnalo « Dia Regno » mo nala organo por internacia Kris/- 
ana misio />er esperanto. De la ia de Januaro tiu ĉi jurnalo regule enhavas 
liteiaturan aldonon : « La Stelo de f  Feliĉo*. La jarabono je la gazeto kaj 
aldono kostas 1,500 Sm. ; je la gazeto sen aldono 1,000 Sin. Kiu intencas 
aboni, postulu senkostan specimenon de S ro Paul Hiibner,. Dellbruck ap. 
Köln (Germanujo.



A lv o k o  a l  e sp e ra n tis to j. —  Moskva firmo « Posrednik » eldonas 
jurnalon .« Majak » (Zumtaro) en rusa lingvo por infanoj de 10-15 
jara aĝo. En tiu ĉi jurnalo estis presita Ia memlernolibro de esperanta 
lingvo por infanoj ; post tio multaj abonantoj ae tiu ĉi jurnalo petis la 
redakcion pri adresoj de alilandaj esperantistoj por korespondado. Pro tio 
ini, kiel gvidanto de esperanta fako en tiu ĉi jurnalo, petas samideanojn, ke 
ili bonvolu sciigi min pri la adresoj de tiuj io 1 5  jaraj geesperantistoj, kiuj 
deziras korespondadi kun rusaj samaĝaj gesamideanoj ; estas dezirindaj ankaŭ 
komunikaĵoj pri kio oni deziras korespondadi. Tiuj ĉi adresoj estos regule 
presataj en jurnalo « Majak *, cetere tute senpage.

N. K a b a n o j  Ruslando, Moskvo, Neopalimovski, 12.

—  i i 8  —

Ĉ IU JAR A J K O N G R E S O J
de la « Franca Societo por la Propagando de E sp eran to  » 
kaj de la « Esperantista Federacio de la Pariza Regiono ».

PARIS 13-14 DE APRILO igia.

C IR K U LE R O

La Organiza Komitato de la baldaŭa kongreso de la 
« Franca Societo por la Propagando de l’Espéranto » havas 
la honoron inviti ĉiujn alilandajn esperantistojn, kaj esperas, 
ke ili venos kiel eble plej multe.

Jen estas la programo de tiu kongreso :

1. —  SABATO N  13 de A PR ILO , je la 8 h. i 2 vespere : 
T E A T R A  PR E ZE N TA D O  en la Salono de la « Franca Societo

A

de Ĝardenkulturo (Société Nationale d’Horticulture 84, rue de 
Grenelle.

2. —  D IM AN ĈON  14 de A PR ILO , je la 12 tagmeze : 
G R A N D A  FE STE N M A N Ĝ O  en le Palais d'Orléans, zoo, 
Avenue du Maine. Tiu festeno, ĉe kiu ĉeestos Parisoj 
famuloj fervoraj al Esperanto, finiĝos per balo.

3. — PROM ENADOJ estos organizataj kun esperantistaj 
kondukantoj.

4. —  R ABATO  50 o o  en diversaj teatroj, dank’ al prezento 
de speciala karto donita senpage al ĉiuj, kiuj aĉetos almenaŭ 
unu el la sekvantaj kartoj.

Prezo de la Kartoj
A

RUGA K A R T O  (por la prezentado) 2 frankojn Sm. 0,800.
B LU A  K AR TO  (por la festenmanĝo) 5 fr. 50 Sm. 2,200. 

2 fr. 75 Sm 1,100 por la infanoj malpli ol dekjaraj.
Sin turni al Sinjoro Z i g l e r , Sekretario de la Organiza 

Komitato (25, rue des Blancs-Manteaux, PARIS IVème) kiu 
ricevos ĉiujn petojn, mandatojn, ĉekojn, k. t. p.
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H U MOR AJ OJ
SAN IGA LO K O

« Jes, ĉi tie estas rimarkinda loko, » diris la babilema 
gasto de la marborda hotelo. « Kiam mi la unuan fojon 
venis ĉi tien, sinjorino, tiam mi ne estis duone tiel forta kiel vi, 
kaj rigardu min nun foje I »

« Nu nu I » miris la sinjorino. Si imagis jam esti malsanega 
dudek jarojn, provis ĉiujn patentmcdikamentojn kaj nun 
devojaĝis diversajn resanigejojn. « Do la aero tie ĉi estas tre 
saniga ! »

« Ĉu saniga ? Nu, tion mi kredus, » rediris kore la 
babilemulo. « Kiam mi la unuan fojon venis ĉi tion, nii ne 
povis paroli vorton, kaj se vi petus al mi por ĉirkaŭiri foje la 
ĉambron — mi ne estus povinta tion. Mi havis apenaŭ haron 
sur mia kapo, kaj rilate al mia pezo —  mi pensas, ke vi povus 
preskaŭ pesigi min sur leterpesilo ! »

« Nu, sinjoro, vi donas al mi bonan esperon ! » ekkriis la 
sinjorino. « Kaj ĉu longe daŭris, antaŭ ol vi fariĝis tiel forta ? »

« Certe, multaj jaroj jam pasis, » li diris pensante. « Vi 
devas scii, sinjorino, ke mi naskiĝis tie ĉi ! »

Esperantigis Jui.. Ja c o b s , Contich.

IN FA N  BUŜO

« Kiam mi estis tiel aĝa kiel vi, Inzeto, mi neniam 
mensogis ! »

« Kiam vi do komencis, panjo ? »

ALD ON O A L  LA HISTORIO PRI ALILAN D AJ LINGVOJ 

Al la postoficejo de la sveda ĉefurbo iam venis letero 
adresita al So ph ie  Reine de Su èd e .

La poŝto resendis al la sendinto en Paris la leteron kun 
notado : « Sophie Reine ne estas trovebla en de Suède ».

« de Suède » estas nomo de Stokholma hotelo.
— Tiu anekdoto rememorigas al nii ke iafoje angla sinjoro 

dezirante plendi al la direkcio de francaj poŝtoj, sendis leteron 
kaj sur la leterkovrilon li skribis la sekvantan adreson :

G e n e r a l  P o s t m a s t e r

Paris-France
Tri monatojn poste, la letero jani faris la tutan travojaĝon 

de Francujo, kaj ĝi revenis al la sendinto kun la mencio 
(La generalo P O S T A !A S T E  R  eslas nekonata.)
Le général P O S TM A S T E  R  est inconnu.



1 2 0

L E T E R D IS P O R U S T O  PRI LA  VIRINOJ

Leterdisportisto doni'- sekvantan karakterizon pri la virinoj, 
kompreneble, humoraĵan :

La virinoj estas leteroj, kiujn Dio sendas teren por feliĉigi 
per ili virojn. La edziniĝinta virino estas letero trovinta sian 
adresaton ; iam ĝi estas rekomendita, iam nedankita kaj iafoje 
« rapida ». Ne edziniĝinta virino estas letero kun ne preciza 
adreso. Koketulinoj, volantaj esti de ĉiuj amataj, estas malfermitaj 
leteroj. La virinoj, kies fianĉoj estas ilin forlasintaj, estas leteroj 
sur kiujn la adresato skribis « mi rifuzas ĝin ricevi ». La virinoj 
kun riĉa doto estas monenhavantaj leteroj, kiujn ni akceptas 
plezure kaj post elpreno de la mono ni ĵetas leteron en la 
korbon. Ne taŭga virino estas letero en la poŝto kun rimarko 
« nekonata adresato ».

Tradukis P enko St o j e v  (Bulgario).

Z. A D A M . ( Z a k r z e w s k i )

Historia de Esperanto
Verko  pr em iita  en konkurso de « L a Se p o » 1911

[Daŭrigo)

Zamenhof klarigas, ke kvankam li en la « Aldono al la dua 
libro » proponis fari kongreson aŭ fondi akademion ne pli frue 
ol post kvin jaroj, tamen multaj estas lacaj atendi. L i mem ne 
volas preni sur sin respondecon por nia grava afero, ne volas 
ankaŭ, ke oni vidu en lia maniero de laborado aŭtoron obstinecon. 
Pro tiuj kaŭzoj Zamenhof proponas fondi tutmondan Ligon de 
Esperantistoj —  sola ka) absoluta leĝdonanto en nia afero.

En marta numero 1890 (n0 6) la redakcio anoncis, ke la 
ligo estas fondita kaj publikigis regularon de la ligo kaj de 
la akademio, « konsistanta el io personoj, elektitaj ĉiujare per 
voĉdonado de ĉiuj kluboj de la ligo. » Oni elektis, kiel mem
brojn de provizora administra komitato : Hugon Barbeck, Chri- 
stianon Schmidt kaj Josefon Gagel enNurnberg.

Kvankam tiu ĉi regularo havis subskribon de Zamenhof, 
tamen en la n a  numero la Majstro deklaris, ke ĝi faris al li 
grandan surprizon, ĉar la redakcio enkondukis en lian projekton 
gravajn ŝanĝojn. Ĉar krom tio multaj esperantistoj, — kaj inter 
ili : Einstein, Grabowski, de Wahl, Majnov, Geoghegan — espri
mis opiniojn malaprobantajn la ligon, la tuta projekto estis 
•orlasita. Zamenhof nomis ĝin —  infano malvive naskita (n0 
12a, decembro 1890).

Tiu incidento estis verŝajne kaŭzo, ke Zamenhof prenis sur 
sin la redaktadon. Sed tiu ĉi tasko estis por li terure malfacila :
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en tiu ĉi tempo li ofte transloĝiĝis de urbo en urbon, serĉante 
vane lokon, en kiu lia kuracista praktiko povus sufiĉi al liaj 
modestaj bezonoj. Por la eldonado de la gazeto li devis kon
stante turni sin al helpo de la esperantistoj. Zamenhof plendas 
ke :«  niaj amikoj estas tiel ekonomiaj, ke anstataŭ aboni, 9 io 
legas ekzempleron de ia konatulo ati tute nian gazeton ne legas ». 
« Kun la vivo de centra organo — skribis li —  estas ligita vivo 
de nia afero ; ĝi estas trunko kaj tiel longe, kiel la trunko vivas, 
oni povas timi nenian vintron. Se ĝi eĉ glaciigos la branĉojn 
kaj foliojn, ni povas atendi printempon kun bona espero. Sed se 
la trunko ĉesos vivi, ĉiuj esperoj estos perditaj. Ni devas 
antaŭ ĉio certigi kaj sendanĝerigi la ekzistadon de nia gazeto. 
Nenian paŝon plu, antaŭ ol la plej grava estos farita. Mia 
situacio — aldonas Zamenhof —  atingis lastan gradon de neebl
eco «(Aŭgusto 1891)».

Ne mankis certe diversaj proponoj por krei monan fondon 
por la gazeto.Grabowski proponis krei akcian societon,Trompeter 
—  akcian librovendejon, Lojko —  fondon por konkursoj...

Zamenhof do proponis fondi akcian societan esperantistan 
kun 1000 akcianoj, pagantaj ĉiuj po io rubloj jare kaj petis 
ĉiujn respondi ĉu ili aprobas la projekton aŭ proponas alian pli 
bonan — kaj, en unua okazo, deklari kiom da akcioj ĉiu 
volas aĉeti.

El ĉiuj tiuj ĉi projektoj ne alvenis eĉ unu ora aŭ arĝenta 
monero ! Kun malĝojo kaj bedaŭro, en la lasta numero de tiu ĉi 
jaro (N. 11-12 novembro decembro, 1891) Zamenhof anoncis : 
« Kun la nuna numero mi devas interrompi mian laboradon en 
nia afero: mi faris ĉion, kion mi povis. Mi tenis min tiel 
longe, kiel mi povis, sed nun mi devas forigi kaj peni refort
igi miajn piedojn, kiuj rifuzas plie min porti. »

La tuta afero, — kaj speciale la gazeto travivis tiam 
danĝeran momenton. Feliĉe aperis nova homo, kiu ne nur savis 
la gazeton, sed oferis al la esperanta afero fortan helpon dum 
kelkaj sekvantaj jaroj, — W. H. Trompeter, termezuristo, en 
urbo Schalke en Vestfalio (Okcid. Germanujo).

Kun novaj esperoj kaj pli trankvila horoskopo komencis la 
malgranda grupo de tiamaj esperantistoj la jaron 1892. Trom
peter prenis sur sin ĉiujn eldonajn kostojn por tri jaroj, oferante 
krom tio monatan pension je loo markoj por la redaktisto. Li 
plenumis siajn promesojn sen bruo, sen sinlaŭdo, ĝis la starigita 
limo. t. e. en la daŭro de jaroj 1892, 1893 ĝis la lasta numero 1894.

Oni prave skribis en Esperantaj kronikoj, ke la nomo de tiu 
ĉi homo «ĉiam brilos, kiel luma stelo en historio de nia afero ».

« Se nia afero ne mortis, sed vivas kaj floras -  skribis Zamen
hof, postmorto de Trompeter (li mortis 7an de Novembro 1901 en 
Essen),-tio ĉi estas en tre grande parto merito de Trompeter. 
Ripozu en paco, kara kaj multmerita amiko de nia afero I 
Esperautistoj neniam forgesos Vian nomon ! En historio de
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Esperanto al vi apartenos ĉiam plej grava, neniam eldirebla, 
neniam elstrekebla paĝo ! »

La formo de la gazeto estis iom ŝanĝita, la abonlistoj de 
6 frankoj m algialiigitaj ĝis 2 frankoj jare kaj abonantoj de io 
ekzempleroj ricevis dekunuan senpage.

Ĉar la estonteoode la gazeto estis tiamanierecertigi ta,Zamenhof 
decidis uzi ĉiujn oferojn, atendataj de esperantistoj por eldonado 
de lernolibroj en lingvoj, en kiuj ili ankoraŭ ne ekzistis, oferante 
al la aŭtoro 3 4 de la nombro da ekzempleroj por vigligi tia- 

* maniere aperon de novaj lernolibroj.
La nombro de esperantistoj iom kreskis kaj -  afero neevit

ebla —  vekiĝis denove reformaj projektoj.
Kaj denove Zamenhof, kiu nenion tiel timis ol suspekton 

pri aŭtora vaneco, pripensis novajn provojn por kontentigi la 
reformemulojn. Antaŭ ĉio, li konscience ekzamenis ĉiujn alsend
itajn proponojn. Jen kion li skribas pri tiu esploro : « mi analizis 
la ĉefajn ŝanĝojn, proponitajn por ma lingvo. Ĉiu proponanto 
pensas, ke lia propono estas ne sole bona, sed eĉ necesa por 
nia lingvo, eĉ « demando de vivo » por ĝi : sed kiam ini 
montras al unu amiko la proponon de alia, mi pleje ricevas 
respondon : « Ne. ne ! tiun ŝanĝon neniam permesu, ĉar vi mal
bonigos la lingvon. » Kiel do liberiĝi de la eterna frazo : « mian 
ŝanĝon Vi devas necese akcepti kaj Vi estos nepardoninda 
obstinulo, se Vi ĝin ne faros ; sed lian ŝanĝon neniel akceptu, 
ĉar Vi estos nepardoninde facilanima, se Vi ĝin akceptos! «Ĉiu 
diras, ke lia « malgranda paŝeto » ne povas multe malhelpi, sed 
se ĉiu komencos fari apartajn paŝetojn, tiam al kio ni venos ? La 
plej granda parto de la nunaj proponoj montriĝas tute senutilaj. 
Tion ĉi diras al vi homo, kiu ne sole bone konas la spiriton de 
nia lingvo kaj faris kun ĝi multajn provojn, sed ankaŭ aŭdis 
grandegan amason da opinioj, esploris atente grandegan amason 
da proponoj. La ricevitaj proponoj mi ne sole ne povas akcepti 
en « Esperantisto, » sed ini ne konsilas ilin provi eĉ en verkoj 
aŭ leteroj privataj, ĉar ili prezentas nur neelprovitajn personajn 
opiniojn. Ekzistas tamen ankaŭ aliaj proponoj, kiuj post 
matura pri penso montriĝas efektive pravaj aŭ kiuj esprimas la 
opinion jam ne de apartaj personoj, sed de la plejmulto de niaj 
amikoj. Nur pri tiaj proponoj ni parolos en nia gazeto kaj 
aprobos ilin por prova uzo en privataj verkoj aŭ leteroj. Al 
tiu ĉi kategorio de proponoj apartenas :

1) la forigo de la ofta « oj ». « ojn », « aj », « ajn » ;
2) la forigo de «iau » — « aui » k. c. ;
3) la forigo de la artikolo (« la »).
Pri kelkaj aliaj proponoj de tiu ĉi kategorio ni parolos, 

kiam ni havos okazon. Por eviti malkomprenigojn, ni ripetas, 
ke uzi tiujn ĉi ŝanĝojn en la « Esperantisto » ni komencos nur 
tiam, kiam ilia sendisputa akcepto de la Hanko de la plej multaj 
amikoj jam estos tute ekster dubo !...»
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Zamenhof proponis :
1) La finiĝon de akuzativo kaj cle multenombro ( « n », « j ») 

akceptas nur la substantivo ; adjektivoj kaj pronomoj akceptas 
ĝin nur tiam, kiam ili staras sen substantivo. Ekzemple : « mi 
rakontos al vi nova tre interesa historion » ; « mi venis kun 
ĉiu mia bona infanoj » ; « Donu al mi tiu via bela librojn » ; 
«m i amas la honesta homojn », « mi amas la honestajn».

2) Anstataŭ la finiĝo « aŭ » oni povas uzi apostrofon. 
Ekzemple : « adi,» (legu « adi ») anstataŭ « adiaŭ » ; « adi’a » 
anstataŭ « adiaŭu ». Tio ĉi levos la bonsonecon, ne enkondukante 
ian konfuzon.

3) La artikolon « la » oni povas ne uzi ; por ĉiuj popoloj 
slavaj, kiuj ne scias uzon de artikolo, ĝi estos granda faciligo.

La redakcio anoncis : « Ni petas ĉiujn legantojn sendi al ni 
sian opinion pri la diritaj 3 ŝanĝoj. Se ni vidos, ke la proponoj 
trovas sendisputa!! komunan aprobon kaj estas uzataj en la le
teroj de la plejmulto de niaj amikoj, tiam ni akceptos ilin ankaŭ 
en la « Esperantisto. » Tiuj ĉi novaj formoj, eĉ se ili estos akcep
titaj, estos nur permesataj, sed ne devigaj, kaj la uzado de la 
malnovaj formoj tute ne estos nomata nereguleco. La malnovaj 
formoj ĉiam restos bonaj, kaj ili estos forigitaj el la lingvo nur 
tiam, kiam post longa tempo montriĝos, ke neniu pli ilin jam 
uzas. Ankaŭ ĉiujn aliajn ŝanĝojn, kiuj eble poste montriĝos 
utilaj, ni enkondukos ĉiam tiel same, tve singarde kaj tre mal
rapide, demandinte antaŭe la opinion de niaj amikoj kaj neniam 
arbitre forjetante la formojn malnovajn tiel longe, ĝis ili mem 
mortos de neuzado. Ne rapide, sed certe kaj sendanĝere. »

Iom poste, al tiuj proponoj Zamenhof aldonis ŝanĝon de la 
tabelo de interrilataj pronomoj kaj adverboj ( « kiu, » « tiu » 
« kiam » k. c.) El la diversaj formoj, kiujn oni proponis al ni, 
ni elektas la sekvantan, kiu sola donas al ni la eblon prepari 
iom post iom formojn novajn, ne rompante la malnovajn, t. e. 
perfektigi la lingvon sen arbitraj ŝanĝoj kaj en spirito de per
fektigoj en ĉiu alia lingvo. Ni proponas eljeti en la dirita tabelo 
da vortoj la literon « i » kaj (por ke ne naskiĝu io tute nova) 
anstataŭigi ĝin per apostrofo. : » ia, ial, iam, ie, iel, ies, io, iom, 
iu ; k ’a, k ’al, lekana, k'c, k ’e l,k ’es, Ido, koni, lchi ; fia, fiai, fiam, 
fie, fiel, t'es, fio, fiona, fiu; ĉ’a, ĉ’al, ĉ’ana. ĉ’e, ĉ’el, ĉ ’es, ĉ’o, 
doni, c ’u ; nen’a, nen’al, nen’am, nena, nen’el, nen’es, nen’o, 
nen’om, nen’u. « La vortoj » lde, ĉ’e, ĉ'u, » fariĝas tiel tute 
similaj je la vortoj » ke, ĉe. ĉu », kiuj havas jam alian signifon ; 
tamen tio ĉi ne malhelpas : en la skribado oni ilin facile diferen
cigos per ilia apostrofo, en elparolado per ilia uzo kaj pliforta 
akcento. »

En julian0 ni trovas jam rezultaton de tiu ĉi enketo. Pri 
la tri unuaj demandoj la plej granda parto da voĉoj estis por la 
ŝanĝoj, pri la 4-a demando —  pli ol duono da voĉoj estis 
kontraŭaj.
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Tamen eĉ pri la unuaj Zamenhof ŝanceliĝis akcepti definitivan 
solvon. Interla kontraŭuloj de la ŝanĝoj trovis sin plej eminentaj 
esperantistoj, kies leterojn Zamenhof citas : Grabowski, Land
strom (laŭ kiu la bela lingvo greka estas plena de aj, oj, kaj 
neniu mallaŭdis ĝin pio tio), Geoghegan, Trompeter, Smurfo, 
(kiu skribis : se ni akceptus nekonformecon do substantivo kun 
adjektivo, ĉiuj veraj lingvistoj s-uperĵetos nin per ŝtonoj). Riĵkovv. 
La Majstro timis enkonduki malkonsenton kaj malordon, -  des 
pli ke de multaj Hankoj alvenis riproĉoj kaj eĉ « koleraj per
sonaj atakoj ». Li j konkludis proponante, ke « tiuj, kiuj insistas 
por fari ŝanĝojn, volu proponi tiujn ŝanĝojn en ilia propra nomo, 
per vojo privata, —  eble ili cstos (en tiu ĉi rilato pli feliĉaj) ol 
mi »....

Laŭ tiu konsilo Trompeter proponis anstataŭigon de kaj 
per e, de a- per z en komenco de silaboj : zoma anst. sama, zeti 
anst. sen (N0 7), saman finiĝon a por adjektivoj kaj adverboj
(N. 8) k. c.

Zamenhof do prezentas tiujn proponojn al la juĝo de « la 
amikoj » kun peto sendi opiniojn rekte al la proponantoj.

Tamen, tiu trankviligo daŭris nelonge. Novaj proponoj, 
riproĉoj pro « patra blindeco » incitis Zamenhof reveni al lia 
projekto de Ligo. En la I-a (37=a) numero, januaro 1893, n> 
legas :

« Jam antaŭ 3 jaroj, kiel niaj amikoj memoras, ni sentis la 
bezonon, k ela  kondukado de nia afero sin trovu kun egala rajto 
en la manoj de ĉiuj ĝiaj amikoj kaj ke la tuta sorto de nia 
lingvo dependu de la deziroj de tiuj, kiuj ĝin uzas kaj laboras 
por ĝi. Ni tiam ankaŭ proponis (ondi Tutmondan Ligon Es
perantistan. Sed tiu ĉi propono, per si mem tute natura, 
justa kaj necesa, ne povis tiam efektiviĝi, ĉar niaj fortoj 
estis tiani ankoraŭ tro malgrandaj kaj nematuraj por tia 
aranĝo. La fondado de Ligo tiam sekve montriĝis tro frua kaj 
devis esti prokrastita. Sed prokrastita ne estas forĵetita, kaj jam 
tiam ni promesis, ke en pli oportuna tempo estonta ni al la 
demando pri Ligo ankoraŭ revenos. Nun la cirkonstancoj tute 
ŝanĝiĝis. Nia afero jam ne sole staras tute forte, sed estas jam 
subtenata de niaj amikoj, ne postulante oferojn de la iniciatoro. 
Nun sekve venis la tempo transdoni nian tutan aferon al la libera 
dispono de ĝiaj subtenantoj, sen timo, ke ili lasos ĝin fali. De 
multaj flankoj oni proponadis al ni : « faru tion ĉi, faru tion. ŝanĝu 
tion ĉi, enkonduku tion » kaj ni tamen nenion povis fari, ĉar estis 
nenia aŭtoritato, kiu povus doni permeson aŭ malpermeson. La 
plej grandan parton de la ĝis nun faritaj proponoj ni ne aprobis 
kaj ni sciis,ke ankaŭ la plejmulto da esperantistoj ilin ne aprobus, 
ni tamen povis prezenti nian opinion al nenia aŭtoritata juĝantaro. 
Tiu ĉi manko de aŭtoritata juĝantaro estis forte sentebla sur ĉiu 
paŝo. La ekzistado de tia plenaŭtoritata Ligo devus ankaŭ 
silentigi ĉiujn personojn, kiuj nomas sin amikoj de nia ideo kaj
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tamen ne aliĝas al Esperanto, ĉar ili trovas, ke la sistemo havas 
erarojn aŭ la afero estas ne bone kondukata : ni tiam povus diri 
al ili : aliĝu al la Ligo kaj kun plena rajto proponu Viajn ŝanĝojn ; 
se Via opinio estas prava, la plejmulto ĝin akceptos kaj forigos la 
« erarojn » ; se b  plejmulto ne akceptos Viajn proponojn, tio ĉi 
montros, ke Via opinio estas nur persona kaj neprava. Ni 
fondas nun tian Ligon. Ĝi ne havas multajn paragrafojn, kaj 
komplikitan regularon, ĝi ne havas prezidantojn nek komit
atojn. Ĝi konsistas cl ĉiuj efektivaj esperantistoj, t. e. abon
antoj de nia centra oficiala gazeto. Ĉiu, kiu deziros fari ian 
proponon tuŝantan la konstruon de nia lingvo, sendos sian 
proponon, al la sekretario de la Ligo (redaktoro de la 
« Esperantisto ») kaj tiu ĉi presos la proponon en la centra 
gazeto. Ĉiu abonanto de la gazeto, kiu volos partopreni en la 
voĉdonado, sendos sian opinion (« por » aŭ » kontraŭ) al la 
projektanto. Se la ricevitaj rezultatoj montros al la projektanto, 
ke la plimulto da voĉoj estas kontraŭ lia propono, li forĵetos 
ĝin (kvankam li havas ĉiam la rajton proponi tion saman denove 
se li esperas, ke post kelka tempo la rezultatoj de la voĉ
donado estos aliaj) ; se la rezultatoj montros ke la plimulto 
estas por la propono, tiam 3 monatojn post la preso de la 
propono (por doni al la malproksimaj abonantoj tempon alsendi 
siajn voĉojn) la projektanto sendos al la sekretario de la Ligo 
la numerojn de ĉiuj vocoj « por » kaj « kontraŭ », kaj la rezul
tato tiam estos presita, kiel decido de la Ligo (kun publikigo 
de la numeroj, kiuj voĉis « por » kaj kontraŭ»), ricevos leĝan 
forton, kaj la sekretario zorgos pri ĝia efektivigado. Sekve :

1) Ĉia decido de la Ligo havas forton nur tiam, se en la 
voĉdonado aktive partoprenis ne malpli ol i 3 de ĉiuj abonantoj kaj 
se el ricevitaj voĉoj ne malpli ol 2 3 estas « por » la decido.

2) Oni povas antaŭvidi, ke se ĉiu abonanto havos la rajton 
presi proponojn en la « Esperantisto », diversaj utilaj kaj neutilaj 
proponoj vei ados en lia granda amaso, ke ni en nia malgranda 
gazeto iie povus presi centan parton da ili. Por eviti 
tiun ĉi maloportunaĵon, ĉiu propono, postulanta voĉdonadon, 
estos presata ne en la teksto de la gazeto, sed en la parto de 
anoncoj, kaj ĉiu proponanto devos pagi por sia propono laŭ la 
takso de anoncoj. »

Iom poste, ĉar kelkaj personoj plendis, ke la sistemo de voĉ
donado estas pli favora al konservatuloj ol al progresistoj, ĉar 
estus tre malfacile eĉ al la plej bona propono kolekti la necesan 
plimulton da voĉoj,— Zamenhof por kontentigi la malkontentulojn 
proponis sekvantan aldonon : « se post 3 monatoj la nombro 
necesa ne estas alsendita, sed pli ol 1/2 de alsenditaj voĉoj estas 
favoraj al la propono, tiam la proponanto prezentas denove sian 
proponon al voĉdonado ; post 3 monatoj, kia ajn estus la nombro de 
alsenditaj respondoj, se pli ol duono estos favoraj, la propono 
estos akceptita, kiel decido de la Ligo. Tiam, tiuj kiuj estas indi-
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(©rentaj ne povos plendi, se oni decidos sen iliaj voĉoj... Por 
eviti ĉiun arbitrecon Zamenhof proponis tiun aldonon al voĉdon
ado de Lingvanoj en n0 I. 1894 kaj ĝi estis akceptita per 
plimulto da voĉoj (179 kontraŭ 51) ; ĉar voĉdonis pli ol i 3 da 
ĉiuj Liganoj, kaj pli ol 2 3 de ili estis por la propono, tial ĝi fariĝis 
«rajtadecido de la Ligo Esperantista. » (aprilo, 1895) (")

Diversaj projektoj kaj proponoj ne lasis sin longe atendi. Jen 
kelkaj el ili : anstataŭigo de estas per. es (Svann Krikortz) ; 
anstataŭigo d e esti, estas, estis.., per i, as, is kaj d e la  adverba 
finiĝo aŭ per e (V.Serbin) ; uzado de signoj de interpunkcio antaŭ 
frazo : « ? kion vi faras » (M. Koóergow) ;

i antaŭ vokalo fariĝas j : kio — kjo, nenio — nenjo : uzo de 
signo por konservi al i karakteron de vokalo : krio ; anstataŭigo 
de esti, estas... per 'sti, ’stas ; de ui, u lin, per vit, in, : grandvila, 
grandulo (M. Goldberg) ; aldono al la gramatiko de paragr. 17a :
« anstataŭ ĉiu vorto de la vortaro estas uzebla alia ; apostrofo 
signas la forlasitan elementon ; la nova formo devas esti logika, 
gramatike regula, pli internacia, pli tuj komprenebla ; se tiu 
formo, uzita de unu aŭtoro, estos imitadata de alia, ĝi eniros en 
vortaron » (J. Janovski) ;

anstataŭigo de kiu, tiu, iu ... kio, tio per k'i, t’i, ij ’ i... k’o, 
t’o, k’e (kiel), k’ej, {kie), ko [kial), k'and {kiam), /doni [kiom), 
un {unu), on {oni)... (M. Goldberg) ;

anstataŭigo de ni, vi, i li , per nii j ,  vij, Uj, ŝij ; forigo de ĥ 
kaj ŭ (V. Serbin). ..

A . Grabovvski proponis ŝanĝon de la tabelo de interrilataj 
pronomoj kaj adverboj, kiuj prezentas « monotonan ŝablonon 
de elpensitaj, en nula lingvo ekzistantaj vortoj (volapukismoj) 
ed malhelpas senperan kompreneblecon de nia lingvo » ; li do 
proponas : « allasi al paralela uzado kun la malnovaj volapuk
ismoj la sube donitajn vortojn, kvaj estos kompreneblaj por 
tolaj populoj romanaj ed por taka instruita Germano aui Slavo. 
Nulon detruante ni donos al taka liberecon uzi formon inter
nacian sen danĝero por la unueco ». Jen la proponitaj vortoj : 
kalule, aloi', ĉaka, ive, kome, kval, kvant, sempre, tote, nula, 
partute... ed (kaj), eske (ĉu), kve (ol), mas (plej)... Kiel protesto 
kontraŭ opinio, ke nun ne estas tempo oportuna por ŝanĝoj, 
ĉar oni devas atendi ĝis la lingvo estos akceptita de la mondo, 
Grabovvski skribas : « N e alon ni perfektigos nian lingvon kande 
lo estos akceptita de la mondo, sed la mondo akceptos lon alor, 
kande nia lingvo estos perfekta. » Vera dilemo, kiu ĝis nun ne 
ĉesis maltrankviligi multajn niajn samideanojn; Grabovvski dum 
kelkaj jaroj forlasis pro tio Esperanton...

(°) Interalie la redakcio tiel klarigas devenon de la nomo de Esperanto, 
« la lingvo komence havis nenian nomon kaj Esperanto estis la pseŭdonimo de 
la aŭtoro (nun redaktoro de « Esperantisto ») sed iom post iom la amikoj de 
nova lingvo traportis la estintan, nun jam ne uzatan, pseŭdonimon de la aŭtoro 
sur la lingvon mem, kiu nun portas nomon : Lingvo Esperanto aŭ simple 
« Esperanto ». (Esperantisto, januaro 1893).
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Preskaŭ samtempe alvenis rekte kontraŭaj leteroj. «Neniu 
volos lingvon, kiun li devus senĉese relernadi » — skribis Sino 
Okromĉcdjelova el Moskva. L .E . Meier konsentas kun ŝi ; N. 
Borovko estas ankoraŭ pli radikala :»  mi faras skribis li, 
proponon plej gravan ol ĉiuj : fari nenian proponon pri ŝanĝoj, 
ĉar tio estas tre glita vojo. Ne ekzistas sur la tero lingvo ideala ; 
ĉiuj havas tiajn malfacilaĵojn, k een  komparo kun ili Esperanto 
estas preskaŭ ideala... Ni perdas fortojn kaj tempon per disputoj 
pri preskaŭ nerimarkeblaj malbonaĵoj, kiam antaŭ ni staras granda 
celo : fari el Esperanto vivan lingvon... Disputo pri e aŭ kaj estas 
vera infanaĵo... Cu la problemo de ĉiu lingvo estas fariĝi perfekta 
lingvo ? Kion ni dirus pri homo, kiu aĉetinte belan kaleŝon, 
anstataŭ veturadi en ĝi, okupus sin per trovado de bagatelajn 
difektojn ? « El tiu fakto, » diris Voltaire, « ke ĉiu lingvo estas 
neperfekta, ne sekvas, ke oni devas ĝin ŝanĝi ». Tiujn ĉi saĝajn 
vortojn mi konsilas presadi per oraj literoj sur la unua paĝo de 
ĉiu numero de Esperantisto... Nur sovaĝa pedanto riproĉos nin, 
keni paciĝis kun nenio, kiam neno estas pli belsona »...

L. de Beaufront penas konvinki la esperantistojn, ke « nur tiu, 
kiu faris la lingvon, scias kial plibonigo ŝajnanta estas praktike 
neebla, danĝera aŭ senutila... S e la  legantoj de la gazeto ĉiam 
renkontos proponojn de ŝanĝoj, ili pensos, ke la lingvo ne estas 
ankoraŭ preta, finita. Ĉiu diros, ke li konsentas ellerni unu. sed 
ne 3 aŭ 4 lingvojn. Mi mem, li aldonas, malgraŭ profunda 
konvinko pri la bonegeco de Esperanto, estus atendinta tempon 
pli certan por fariĝi partiano militanta de ĝi, se mi konstante 
estus leginta proponojn pri ŝanĝoj... Komprenante la delikatecon 
de la pozicio de Zamenhof, de Beaufront komprenas ankaŭ la 
kreadon de la Ligo, sed li aprobos ĝin nur tiam, « se ni uzos ĝin 
plej malofte kaj nur pro gravaj kaŭzoj... Ĉu en niaj patraj lingvoj, 
se io ne plaĉas al iri, ni ĝin ŝanĝas ? Same kun Esperanto : ni 
akceptu aŭ forĵetu, sed ne aliformiĝu ĝin...»

Tamen, esperante ke nur la publika voĉdonado povas kon
vinki la reformulojn pri danĝero de reformoj, Zamenhof defendis 
la necesecon de la Ligo, kreita «ne por ŝanĝadi, sed por ad
ministradi kaj reĝadi en nia afero ; ni povas esperi, ke ĝi reĝa- 
dos prudente kaj singarde.. » Li ne hezitis fari novan cedon plej 
radikalan, kiun certe neniam faris ia verkisto kun sia verko !

En n0 Ia 1894 Zamenhof komencis serion da artikoloj, en 
kiuj li analizis sisteme la lingvon « de la alfabeto ĝis la lasta 
vorto de la vortaro. » kun ĉiuj proponitaj ŝanĝoj aŭ aldonoj. Li 
ellaboris mem tute novan gramatikon kaj vortaron, bazitan sur 
la proponitaj ŝanĝoj !

Ni ne povas analizi tie ĉi detale la novan projekton de Za
menhof kaj ni notu nur plej gravajn punktojn, kiuj estis : forigo 
de sursignitaj literoj, de la sono /, (z= c) ; forigo de la, de aku-
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zativo ; i kiel signo de multenombro ; adjektivoj ne ŝanĝeblaj ; 
sama finiĝo é-por adjektivoj kaj adverboj ; an, en, in, on, un — 
verbaj finiĝoj ; mo, lo, lo, mi, ti, li, —  pronomoj ; forigo de je , 
de la tabelo de pronomoj kaj adverboj (omno — tiu, koni — kiel, 
sik — liejsemper—  tiam...) ; nur unu participo anstataŭ ses nunaj ; 
en vortaro forigo de ĉiuj nelatinaj radikoj— por atingi unufor
man karakteron de la lingvo. Jen ekzemplo de la nova lingvo :
« Patro nue, kvu esteli in cielo, sankte estan tue nomo, venan re- 
« gito tue, estan volo tue, koni in cielo, sik anku sur tero. Pano 
« nue omnadie donan al nu hodiu, pardonan al nu debi nue, koni 
« nu anku pardonon la nue debenti ; ne kondukan nu in tento sed 
« liberigan nu de malbono».

La leganto pardonu, ke mi ne povas deteni min de rimarko, 
ioni ne konforma al mia rolo de objektiva esperanta historiisto : 
kiel feliĉe estas, ke tiuj ĉi reformoj, almenaŭ plej granda el ili 
parto, estis ne akceptitaj kaj forgesitaj ! Fine estis prezentitaj al 
voĉdonado jenaj demandoj :

1 )  Ĉ u ni devas restigi senŝanĝe la malnovan (ĝisnunan) formon 
de nia lingvo ?

2) ĉu ni devas akcepti la novan formon, prezentitan al la 
Liganoj en ĝia tuta pleneco ?

3) ĉu ni devas fari aliajn reformojn en la lingvo ?
Krom tio, laŭ propono de kapitano Forkarth (Josephstadt) 

4a demando :

4) ĉu ni devas akcepti la novan formon sed kun kelkaj ŝanĝoj 
en ĝiaj apartaj detaloj ?

La lasta limtempo por alsendo de voĉoj estis fiksita je Ia 
Aŭgusto 1894 kaj la unua rezultato estis : kontraŭaj al ĉiuj refor
moj (Ia punkto) —  144 personoj, inter kiuj de Beaumont, Borov- 
ko, Devjatnin, Dombrovski, Perreira, Geoghegan, Gernet, 
Grabowski, Holmquist, Lemaire, Loj ko, Meier, Xylen.Puêkowski, 
Smurfo, Wasniewski, Zeidlitz ; 12 donis voĉojn por la nova 
projekto ; 3 demandis tute aliajn reformojn (3a punkto : Leon- 
tiev de Wahl), fine ŝanĝojn en la nova projekto (4-a punkto) 
demandis 95 voĉoj (Forkarth, Krikortz, S. Meier, Chr. Schmidt, 
W. Trompeter...).

Krom tio, A . Zinovjev kaj kelkaj aliaj abonantoj alsendis 
voĉojn neŭtralajn al libera dispono de Zamenhof : tamen tiujn 
voĉojn kaj sian propran li tute detenis «porne Jari ian moralan 
premon sur la votdonantojn, ĝis absoluta fino ».

[Daŭrigota)

En 1907 Dro Emile Jàval eldonis broŝuron : « Pri reformoj en Espe
ranto », enhavantan artikolojn de Zamenhof pri tiu ĉi reformo en Nurnberga 
Esperantisto. * (Coulotnmiers 1907.)


